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КОНСПЕКТ  
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 

II курс- III и IV семестър – специалност „Акушерка“ 
 

1. Грижи за родилка след нормално раждане.  
2. Грижи за гърдите на родилка.  
3. Грижи за родилка с патология на гръдните жлези и гръдните зърна.  
4. Набюдение и грижи на родилка с прееклампсия и екламптичен гърч.  
5. Гинекологична анамнеза - задачи на акушерката.  
6. Гинекологичен преглед - задачи на акушерката. 
7. Вземане на влагалищен и цервикален секрет - задачи на акушерката.  
8. Подготовка на жената и инструментариума за абразио.  
9. Задачи на акушерката при специални гинекологични изследвания.  
10. План за акушерско поведение при жени със заплашващ аборт.  
11. План за акушерски грижи за жени със заплашващо предтерминно раждане.  
12. Грижи за жени с повръщане през ранна бременност - емезис и хиперемезис 

гравидарум. 
13. Водене на раждане през I-ви период. 
14.  Водене на раждане през II-ри период. 
15.  Водене на раждане през III-ти период.  
16. Първи грижи за новороденото. 
17. Ранен послеродов период - акушерски дейности и грижи. 
18. Седалищно раждане. 
19. Многоплодна бременност и раждане.  
20. Прекъсване на бременност по медицински показания.  
21. Депресивно състояние на плода и новороденото.  
22. Обезболяване на раждането.  
23. Подготовка и провеждане на визитация в неонатологично отделение.  
24. Приемане на новородено от Родилна зала.  
25. Кърмене, дохранване и оводняване на новородено.  
26. Изписване на новородено.  
27. Консултиране на бременна – задачи на акушерката.  
28. Обгрижване на родилки с патологичен пуерпериум.  
29. Задачи на акушерката при жени с възпалителни заболявания на външни и 

вътрешни  полови органи.  
30. Извънматочна бременност – акушерско поведение. 
31. Задачи на акушерката при раждаща с плацента превия.  
32. Задачи на акушерката при раждаща с абрубцио плаценте.  
33. Предтерминно раждане. Рискове за майката, плода и новороденото. План за 

акушерско поведение.  
34. Преносена бременност. Рискове за майката, плода и новороденото. План за 

акушерски грижи.  
35. Грижи за новородени с изразени физиологични състояния, граничещи с 

патология.  
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36. Грижи за новородени със заболявания на кожа, лигавица, пъп.  
37. Задачи на акушерката при прилагане на ваксини в неопатологично отделение.  
38. Подготовка и извършване на асептична и септична превръзка.  
39. Осъществяване на профилактични мероприятия при жени в различни възрастови 

периоди.  
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